
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
делегованого представника інституту громадянського суспільства 

Громадської організації «ПРАВИЙ БЕРЕГ» для участі в установчих зборах 
делегованих представників інститутів громадянського суспільства 

щодо формування нового складу Громадської ради при 
Печерській районній в місті Києві державній адміністрації

Прізвище, ім’я та по батькові Лещук Сергій Андрійович

Число, місяць, рік народження 19 березня 1982 року

Місце народження Київська обл., Васильківський р-н, 
село Пологи

Громадянство України

Відомості про освіту Вища економічна освіта

Науковий ступінь, вчене звання 

(за наявності)

Не має

Посада та місце роботи Кредитний аналітик AT «Альфа Банк»

Посада в інституті громадянського 
суспільства

Голова Громадської організації

Трудова та/або громадська 
діяльність

3 2004 року по теперішній час працюю 
в різних Банківських установах 
економістом.

3 2014 року почав активно займатися 
громадською роботою:

2014 року по 2016 надавав 
допомогу воїнам ЗСУ, що знаходились



на сході України;
2015 року надаємо матеріальну та 

продуктову підтримку приватним 
дитячим будинкам та багатодітним 
сім’ям

з 2017 року організовуємо 
донорські групи в фінансових 
установах по здачі крові.

Публікації, дослідження, 
інформація про участь у реалізації 
проектів не менш як за 12 місяців 
до дати оприлюднення 
повідомлення про формування 
складу Громадської ради

Лютий 2020 збір коштів та подарунків 
для дітей з багатодітних сімей, 
підготовка продуктових наборів

Січень- квітень 2021 здача плазми та 
крові в Київському міському Центрі 
крові учасниками ГО та залученими 
добровольцями для Пологового 
будинку №7 м. Київ,

Досвід роботи у консультативно- 
дорадчих органах при органах 
виконавчої влади та інших 
виборних органах 
(за наявності)

Приймав участь і підготовці і 
проведенні місцевих виборів у 2015 

році

Посилання на сторінку з 
інформацією про кандидата на 
вебсайті ІГС (за наявності)

Посилання на сторінку кандидата в 
соціальних мережах (за наявності)



М травня 2021 р.

Контактна інформація: поштова 
адреса, робочий/мобільний номер 
телефону, адреса електронної 
пошти (за наявності)

Email: serg.leschuk@gmail.com

Зазначається чи є делегований 
представник на даний час 
народним депутатом України, 
депутатом Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим та 
місцевої ради, посадовою особою 
органів державної влади, органів 
влади Автономної Республіки 
Крим та місцевого самоврядування

Ні зазначених посад не займаю

Лещук С.А.

mailto:serg.leschuk@gmail.com


ВІДОМОСТІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Громадської організації «ПРАВИЙ БЕРЕГ»

■Л/ 2021 року

Повне найменування інституту громадянського суспільства: 
Громадська організація «ПРАВИЙ БЕРЕГ»

Скорочена назва інституту громадянського суспільства:
ГО «ПРАВИЙ БЕРЕГ»

Відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства 
протягом шести місяців до 07 травня 2021 року (- проведені заходи, - 
дослідження, - надані послуги, - реалізовані проекти, -виконані програми, - 
друковані видання, - подання Печерській районній в місті Києві державній 
адміністрації письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань 
формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та 
інформування про них громадськості):

- січень - березень 2021 року проведено акцію по допомозі КМЦК по 
збору донорської крові для Пологового будинку №7;

- травень 2021 року надано допомогу 4-м багатодітним сім’ям у вигляді 
продуктових наборів;

- участь протягом 2020 року у громадських заходах та направлення листів 
до державних органів щодо незаконного будівництва по вул. 
Лепцизькій, 1 1

- січень 2020- по теперішній час надання адресної допомоги 
(продуктовими наборами та ліками) особам похилого віку, що 
проживають па території Печерського району;

- січень 2020- по теперішній час проведення на постійній основі тренінгів 
та семінарів фінансової грамотності для дітей з багатодітних сімей, що 
проживають на території Печерського району;

- проведення збору підписів мешканців будинків що розташовані по вул. 
Лейпцизькій та Цетадельній для ініціювання питання щодо будівництва 
дитячого майданчику у їхньому дворі.

Голова ГО 
«Правий Берег»

Лещу к С.А.



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
делегованого представника інституту громадянського суспільства 

Громадської організації «ПРАВИЙ БЕРЕГ» для участі в установчих зборах 
делегованих представників інститутів громадянського суспільства 

щодо формування нового складу Громадської ради при 
Печерській районній в місті Києві державній адміністрації

Ще з часів навчання в університеті я активно займався розбудовою студентського 
самоврядування АМУ, займав керівні посади в студентському самоврядуванні, приймав 
активну участь у спортивних заходах. Цей безцінний досвід сприяв мені далі розвиватися в 
контексті розвитку держави і місцевого самоврядування, займати активну позицію в 
розбудові власного району, міста в інтересах суспільства. Завдяки своїй активній життєвій 
позиції мною було прийнято рішення надавати допомогу малозабезпеченим верствам 
населення, сприяти розвитку спорту серед молоді, пропагувати здоровий спосіб життя. 
Залучати своїх колег по роботі до участі в громадському житті міста та надавати посольну 
допомогу мало захищеним верствам населення

Я впевнений, що зможу невпинно працювати на благо міста та району, зважаючи на 
досвід діяльності в органах державної влади та роботу в ІГС, до основних функцій якого 
належить:

сприянні основних аспектів громадського життя;
сприяння процесам реформ в Україні у економічній сфері;
здійснення адресної допомоги мало захищеним верствам населення;
здійснювати пропаганду здорового способу життя, тощо
Маю намір отримати членство у складі Громадської ради при Печерській районній в 

місті Києві державній адміністрації з метою забезпечення участі громадськості у реалізації 
державної політики з питань економічного та соціального розвитку, а також налагодження 
ефективної взаємодії Громадської ради з громадськістю.

// Л

J0 травня 2021 р. Лещук С.А.


